Pravila in pogoji sodelovanja v UniCredit Bank Facebook mini nagradnih igrah v
letu 2016 in 2017
UniCredit Banka Slovenija d.d. (v nadaljevanju: organizator), Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, bo v
letu 2016 in 2017 organizirala posamezne mini nagradne igre na družbenem omrežju Facebook (v
nadaljevanju: mini nagradne igre).
Vsebina in potek nagradnih iger
Organizator bo pripravil mini nagradne igre, ki bodo dostopne na njegovi Facebook strani:
http://www.facebook.com/UniCreditBankaSlovenija.
Izmed vseh udeležencev, ki bodo sodelovali v posamezni mini nagradni igri preko Facebook strani
organizatorja v skladu z vsakokrat objavljenimi navodili (oddaja všečka, delitev, oddaja
komentarja...) z vsemi morebitnimi zahtevanimi kontaktnimi podatki, bo organizator izžrebal
nagrajenca ali nagrajence, ki bodo prejeli v vsaki mini nagradni igri opredeljeno nagrado ali
nagrade manjših vrednosti.
Nagrade
Podeljene nagrade bodo manjših vrednosti. V skladu z določili 108. člena Zakona o dohodnini se
dobitek v posamezni nagradni igri ne všteva v davčno osnovo, če njegova vsakokratna vrednost ne
bo presegala 42 EUR oz. če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega
darovalca, ne presega 84 EUR.
Trajanje posamezne nagradne igre
Trajanje nagradne igre in žreb bo opredeljen v napovedi posamezne mini nagradne igre.
Pogoji za sodelovanje
V nagradni igri lahko sodeluje vsaka fizična oseba, stara več kot 15 let, s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji, ki bo v času trajanja posamezne mini nagradne igre izpolnila vsakokrat
navedene zahteve organizatorja v napovedi posamezne mini nagradne igre (oddaja všečka,
delitev, oddaja komentarja...).
Zaposleni ter študentje, ki delajo pri organizatorju nagradne igre in osebe, ki kakorkoli neposredno
sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero
zaposleni živi v zunajzakonski življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in
sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega) ne morejo sodelovati v nagradni igri.
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Žrebanje nagrad
Žreb bo potekal najkasneje dva delovna dneva po zaključku posamezne mini nagradne igre v
poslovnih prostorih izvajalca.
Žrebanje ne bo javno. Izvedeno bo po načelu naključne računalniške izbire s seznama sodelujočih
v nagradni igri, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje.
Žrebanje nagrad opravi in nadzoruje komisija, ki jo sestavljajo trije predstavniki organizatorja
nagradne igre. O rezultatih nagradne igre komisija sestavi zapisnik, v katerem navede:
datum in kraj žrebanja,
število pravočasno prejetih kontaktov na http://www.facebook.com/UniCreditBankaSlovenija,
prisotne osebe (člani komisije),
rezultate žrebanja: ime in priimek, naslov, elektronski naslov in telefonsko številko
nagrajenca,
vse morebitne druge pomembne podatke o poteku žrebanja.
Zapisnik nagrajencev nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne
igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Seznam nagrajencev bo objavljen na Facebook strani
organizatorja: http://www.facebook.com/UniCreditBankaSlovenija.
Obvestila nagrajencem in prevzem nagrad
Nagrajenci bodo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščeni preko Facebook strani
organizatorja (http://www.facebook.com/UniCreditBankaSlovenija). Organizator v javni objavi
navede ime nagrajenca in ga s privatnim sporočilom pozove, da odda svoje osebne podatke,
dogovorita pa se tudi za način prevzema nagrade (osebno v enoti ali s pošiljanjem prek
priporočene pošte – v obeh primerih mora nagrajenec ob prevzemu nagrade predložiti na vpogled
veljaven osebni dokument - osebno izkaznico ali potni list). Organizator ne prevzema nikakršne
odgovornosti, če je naslov napačen ali nepopoln.
Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo v roku in na kraju, ki bo določen v obvestilu o izžrebani
nagradi. V kolikor organizator nagradne igre v roku za prevzem nagrade s strani nagrajencev iz
kateregakoli razloga (na primer: elektronski naslov nagrajenca ni pravilen in podobno) ne prejme
povratne informacije o prevzemu nagrade v 5 delovnih dneh, se šteje, da se nagrajenec izrecno
odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in
lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen, povezan s promocijo.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
- se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
- se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali
- da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je izžreban v
nasprotju s temi pravili ali
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- se tudi po obvestilu izžrebancem ti ne odzovejo na prevzem nagrade v roku 5 delovnih dni,
glede na navodila organizatorja nagradne igre.
Zasebnost in varstvo podatkov
Nagrajenci v nagradni igri organizatorju dovoljujejo objavo priimka in imena na Facebook strani
organizatorja: http://www.facebook.com/UniCreditBankaSlovenija
Udeleženec nagradne igre dovoljuje, da organizator kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, vodi,
vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami, v nadaljevanju:
»Zakon«). Zbirka osebnih podatkov udeležencev nagradne igre obsega naslednje osebne podatke:
- ime in priimek,
- naslov,
- elektronski naslov,
- telefonsko številko.
Udeleženec se izrecno strinja, da organizator obdeluje in hrani zbrane osebne podatke za namen
sodelovanja v nagradni igri ter za statistične obdelave, ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje
ponudbe in segmentacije, za raziskavo trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za
pošiljanje drugega marketinškega gradiva. Posredovani podatki se lahko obdelujejo do pisnega
preklica. Posameznik ima možnost kadarkoli pisno zahtevati, da organizator v roku 15 dni trajno
ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer
tako, da pošlje pisni zahtevek po elektronski pošti na naslov: digital@unicreditgroup.si.
Organizator bo o prenehanju uporabe osebnih podatkov v petih dneh po prejemu zahteve pisno ali
po elektronski pošti obvestil posameznika, ki je to zahteval.
Če bo organizator nagradne igre posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s
pogodbo zaupal pogodbenemu obdelovalcu, bo zagotovil ustrezne postopke in ukrepe za
zavarovanje osebnih podatkov. S potrditvijo teh pravil nagradne igre se posameznik izrecno strinja,
da se zbrani osebni podatki lahko posredujejo morebitnemu pogodbenemu obdelovalcu.
Udeleženec ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa
osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov in jih brez
izrecnega dovoljenja udeleženca nagradne igre ne bo hranil, obdeloval, uporabljal niti posredoval
tretjim osebam, razen morebitnemu pogodbenemu obdelovalcu. Pridobljene osebne podatke bo
organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu z Zakonom ter samo za namen, za katerega so
pridobljeni.
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Druge določbe
Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so
navedene v teh pravilih. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo in je ni mogoče zamenjati ali
izplačati v gotovini.
V skladu z določili 108. člena Zakona o dohodnini se dobitek v posamezni mini nagradni igri ne
všteva v davčno osnovo, če njegova vsakokratna vrednost ne presega 42 EUR oziroma če skupna
vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu o d istega darovalca, ne presega 84 EUR.
Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki
bi izvirala iz nagrad ali bi jo sodelujoči utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in napak pri
internetnih povezavah, ki bi nastale pri ponudniku internetne storitve. Prav tako organizator ne
odgovarja za nedelovanje Facebook strani organizatorja ter posledice nedelovanja, ne glede na
razlog nedelovanja. Organizator tudi ni odgovoren za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica
napačne uporabe in neznanja uporabnika.
Za razlago teh Pravil sodelovanja v nagradni igri so pristojni člani komisije organizatorja. Odločitev
organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in
velja za vse sodelujoče.
Pravila pričnejo veljati 15. 9. 2016.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo
razlogi tehnične ali poslovne narave. O spremembah pravil sodelovanja v mini nagradnih igrah bo
organizator sodelujoče v nagradni igri obvestil na Facebook strani organizatorja. Pravila nagradne
igre
so
dostopna
tudi
preko
Facebook
strani
organizatorja
(http://www.facebook.com/UniCreditBankaSlovenija), objavljena pa so na spletni strani
organizatorja (www.unicreditbank.si).
V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z nagradno igro lahko zainteresirana oseba piše na
elektronski naslov: digital@unicreditgroup.si.

Ljubljana, september 2016.
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